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Abstract 
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The aim of this study has been to discuss how couples that have shared the division of 
parental leave equal discuss parental leave and gender equality in a Swedish context. It has 
been done through caring out interviews with five couples that has shared the parental leave 
equal. The motives behind an equal division of parental leave is motivated around ideas of 
gender equality and awareness of more traditional ideal of parenting and gender equality and 
with an intention to change these ideal. Even though more traditional ideas of motherhood 
and fatherhood seem to exist alongside a more gender equal view of motherhood and 
fatherhood. Using the theory doing gender has made it possible to analyse how the decisions 
of an equal division of parental leave, in this case, means doing gender in a non-traditional 
way. 
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1. Problemformulering 
Enligt statistik som FN-förbundet (2014) presenterar är Sverige det femte mest jämställda 

landet i världen. Med ett värde på 0,055, där skalan sträcker sig från noll till ett, och noll 

innebär absolut jämlikhet, kan Sverige utifrån ett globalt perspektiv anses vara ett rätt så 

jämställt land. Ändå är det så att kvinnor i Sverige år 2014, enligt statistik från SCB (2014a; 

2014b;), i genomsnitt hade en lön som motsvarande 71% av en mans lön och utför mer obetalt 

arbete i hemmet än männen. Regeringen menade i sin proposition om en jämställdhetsbonus 

som familjepolitisk reform (Prop. 2007/08;93) att en anledning till detta var att kvinnor år 

2006 tog ut nästan fyra femtedelar av föräldraledigheten. Som ett led i att förändra dessa 

siffror, stärka kvinnors position på arbetsmarknaden och därmed även öka jämställdheten, 

införde Regeringen utifrån ovan nämnda proposition en lag om jämställdhetsbonus 

(2008:313). Tanken var att jämställdhetsbonusen som familjereform skulle göra att fler 

föräldrar i större grad delade lika på föräldraledigheten. Jämställdhetsbonusen innebar att 

föräldrar som fick barn efter den 30 juni 2008 fick en ekonomisk bonus, i form av 

skattelättnad det efterföljande året. Desto mer lika föräldrarna delade på föräldraledigheten, 

desto större blev bonusen. Det verkar dock inte som att jämställdhetsbonusen enligt 

regeringen uppfyllt dess syfte. Därför togs det, i linje med Regeringens budgetproposition 

inför 2016, ett beslut att avskaffa jämställdhetsbonusen från och med år 2017. I en 

promemoria från socialdepartementet (Ds. 2015:55) motiverades förslaget bland annat med 

att bonusen i stort sett inte har haft någon effekt i och med att kvinnorna i nästan samma 

utsträckning som innan reformen är de som är hemma med barnen, och att 

jämställdhetsbonusen utav föräldrar inte ses som ett skäl för att dela föräldraledigheten mer 

lika. Samtidigt visar forskning från 2012, som Alsarve & Boye (2012, s. 114) genomfört, att 

blivande pappor överlag föreställde sig som engagerade och aktivt deltagande i sina barns 

omsorg och ansåg att det var viktigt att ta ut föräldraledighet. Utifrån detta, tillsammans med 

faktumet att det funnits en möjlighet till ekonomisk kompensation för mer lika fördelad 

föräldraledighet, kan det därför tyckas märkligt att det i någon större grad inte kunnat ses i 

fördelningen av föräldraledigheten mellan kvinnor och män. En förklaring till det glapp som 

verkar finnas mellan hur uppdelningen av föräldraledigheten faktiskt förhåller sig, och 

pappors inställning till uttag av föräldraledighet menar Alsarve & Boye (2012, s. 124) bland 

annat grundar sig i att outtalade föreställningar om könsroller är en faktor som spelar in när 

det kommer till fördelningen av föräldraledighet. De menar att par i mycket större 

utsträckning anger ekonomiska motiv, som kan anses vara en mer lämplig orsak, trots att 
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andra, mer traditionella förställningar kring moderskap och faderskap, egentligen ligger 

bakom deras ojämna fördelning av föräldraledighet. Jag tänker bland annat att detta skulle 

kunna vara en orsak till jämställdhetsbonusens väldigt svaga effekt. För att lyckas med att 

utforma reformer eller institionella ramar vad gäller föräldraförsäkringen, som kan få kvinnor 

och män att dela mer lika på föräldraledigheten och öka jämställdheten i Sverige, tänker jag 

det är av intresse att ta reda på hur par som valt att dela lika på föräldraledigheten resonerar 

kring föräldraledighet och jämställdhet. Utifrån tidigare studie som jag nämnt här ovan, där 

det verkade förekomma ett glapp mellan hur det förhöll sig i verkligheten och det resonemang 

som fördes, tycker jag därför att det är av intresse att titta på det resonemang som förs kring 

föräldraledighet och jämställdhet, utifrån en grupp som delat föräldraledigheten lika. Det görs 

i denna studie utifrån en svensk kontext som bygger på den socialdemokratiska välfärdsstats 

ide om en omfördelande och utjämnande socialpolitik och kvinnors högre deltagande på 

arbetsmarknaden utifrån Esping-Andersens (1990, s. 12,13,27,28) resonemang. Jag har i 

denna studie försökt redogöra för hur föräldrar, som på ett strukturellt plan representerar 

jämställdhet, resonerar kring föräldraledighet och jämställdhet. Genom att även använda mig 

av det teoretiska perspektivet ”doing-gender” har jag i denna studie även försökt se hur kön 

och genus inverkar på parens resonemang kring föräldraledighet och jämställdhet. 

 

1.1 Syfte 

Redogöra för hur par som delat lika på föräldraledigheten resonerar kring föräldraledighet och 

jämställdhet. 

  

1.2 Frågeställningar 

Vad har legat till grund för beslutet att dela lika på föräldraledigheten? 

Vad har en jämn fördelning av föräldraledigheten inneburit?  

Vad anser par som delat lika på föräldraledigheten att jämställdhet är när det kommer till 

föräldraledighet? 
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2. Kunskapsöversikt  

2.1 Det svenska sammanhanget 

Esping-Andersen (1990, s. 11,12) beskriver hur den socialdemokratiska välfärdsstaten bygger 

på principer som jämställdhet, rättvisa, frihet och solidaritet. Det speglas på många sätt i den 

socialpolitik inklusive familjepolitik som bedrivs i Sverige. Esping-Andersen (1990, s. 27,28) 

beskriver hur den socialdemokratiska välfärdsstaten genom sitt individbaserade utförande tar 

ansvar för barnet och på så sätt gör det möjligt för kvinnor att förvärvsarbeta istället för att 

vara den som tar ansvar för barnomsorg och hushållsarbete. Vilket mer traditionsenligt ansågs 

som kvinnans roll innan industrialiseringen. I Lundqvist & Roman (2008, s. 216) studie av 

utformningen av den svenska familjepolitiken från år 1930-2000  konstaterar de att den 

socialdemokratiska välfärdsstatens principer och den familjepolitik som bedrivits, haft en stor 

inverkan när det kommer till den icke konservativa syn på kvinnor och män som den ansetts 

främja. Lundkvist & Roman (2008, s. 225) menar att föräldraförsäkringen och dess 

utformning har medverkat till den starka jämställdhetsdiskurs och institutionaliserade 

jämställdhet som de menar råder i Sverige. Lundqvist & Roman (2008, s. 227) beskriver hur 

den svenska familjepolitiken och föräldraförsäkring, i och med dess utgångspunkt i bland 

annat sociologisk och samhällsvetenskaplig forskning, är utformad bland annat utifrån syftet 

att öka jämställdheten mellan kvinnor och män. Detta beskriver Lundkvist & Roman (2008, s. 

224-227) förväntades ske genom att öka kvinnors möjlighet till att ta del av arbetsmarknaden 

och ändra den mer traditionella synen på mannen som den primära försörjaren i familjen. Med 

utgångspunkt i denna förändring av den traditionella synen på kvinnor och män genomfördes 

förändringar som skulle underlätta denna utveckling. Bland annat utvecklades möjligheterna 

för att lämna barn på huvudsakligen statligt finansierat dagis, och mammaledighet blev 1974 

till en könsneutral föräldraledighet. Utifrån information från försäkringskassan (2016) finns 

det även idag tre månader, av de sammanlagda 480 dagar, som är öronmärkta till varje 

förälder och endast får nyttjas av just denne. Dessa öronmärkta månader har införts stegvis 

med start år 1995, då den första månaden infördes. Försäkringskassan (2016) illustrerar även 

hur den jämställdhetsbonus, som infördes år 2008, och slutade gälla från och med år 2017, 

togs bort grundat dess uteblivna inverkan på en mer jämställd fördelning av 

föräldraledigheten. Utformningen av föräldraförsäkringen och dess reformer som beskrivs 

ovan utgör den kontext och det sammanhang vari föräldrar i Sverige fattar sina beslut kring 

föräldraledighet. Eftersom syftet med denna studie är att ta reda på hur par som delat lika på 
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föräldraledigheten resonerar kring föräldraledighet och jämställdhet kan det därför anses av 

vikt att veta i vilken kontext och sammanhang dessa resonemang förs.  

 

2.2 Lika fördelning lika med jämställdhet? 

I sin avhandling tar Bekkengen (2002, s. 189) upp det faktum att mäns uttag av 

föräldraledighet anses vara ett uttryck för jämställdhet. Det stöds utifrån att Alsarve & Boye 

(2012, s. 113) skriver att just jämställdhet är något som framträder som ett starkt motiv bakom 

fördelningen av föräldraledigheten bland par som planerar att dela lika på föräldraledigheten. 

Alsarve & Boye (2012, s. 113) tolkar det som att en lika fördelad föräldraledighet antas bidra 

till jämställdhet genom att det leder till att både mannen och kvinnan får huvudansvaret för 

barnomsorgen under föräldraledigheten, samtidigt som det inte leder till sämre villkor 

karriärmässigt för någon av parterna. Det kan förklaras genom den starka 

jämställdhetsdiskursen och den institutionaliserade jämställdheten som Lundqvist & Roman 

(2008 s. 225) menar råder i Sverige. Bekkengen (2002, s. 189) beskriver även hur pappors 

uttag av föräldraledighet förväntas leda till ett mer jämnt fördelat ansvar mellan män och 

kvinnor när det kommer till barnomsorg och ekonomisk försörjning. På dessa grunder menar 

hon att pappors uttag av föräldraledighet blivit ett verktyg i syftet att uppnå jämställdhet 

mellan män och kvinnor. Bekkengen (2002, s. 189,190) problematiserar dock huruvida det är 

möjligt att betrakta män som är föräldralediga som mer jämställda än fäder som inte är det. 

Hon menar att statistik över kvinnor och mäns uttag av föräldraledighet inte nödvändigtvis 

berättar hur fördelningen av ansvaret i ett parförhållande förhåller sig, utan mer hur dagarna 

har fördelats. Detta resonemang bygger hon utifrån att pappor som är föräldralediga ibland 

understöds av sin kvinnliga partner t.ex. genom att denne tar semester samtidigt som hennes 

partner är föräldraledig eller jobbar deltid. Därmed menar hon att pappors uttag av 

föräldraledighet inte nödvändigtvis innebär att de är de som har det primära ansvaret över 

omsorgsarbetet eller minskar kvinnans arbetsbelastning vad gäller det obetalda jobbet i 

hemmet. Samtidigt menar Bekkengen (2002, s. 189,190) att män som t.ex. jobbar i skift, och 

tekniskt sätt inte tar ut någon föräldraledighet, kan vara de som, i skift, tar huvudansvaret vad 

gäller barnomsorg och arbetet i hemmet. Enligt Haas & Hwang (2008, s. 97) kan det förklaras 

genom att det är längden på pappors föräldraledighet, snarare än ett uttag av själva ledigheten 

som sådan, som är den avgörande faktorn vad gäller huruvida, och i vilken utsträckning, 

pappan tar del i barnets omsorg. Enligt Haas & Hwang (2008, s. 97) finns det inget samband 

mellan det faktum att män tar ut föräldraledighet och sannolikheten för att de deltar i arbetet 
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med barnomsorg. Däremot fann de att det finns ett samband mellan ett längre uttag av 

föräldraledighet och att papporna i högre grad tar del i arbetet med barnomsorg och oftare är 

de som ensam har ansvar för barnet. Almqvist & Duvander (2014, s. 23) menar även att 

längden på pappors uttag spelar in när det kommer till hur fördelningen av arbetet i hemmet 

och barnomsorg förhåller sig efter föräldraledigheten. Enligt dem är ansvarsfördelningen 

bland par där pappor tog längre ledigheten mer jämnt fördelad även efter ledigheten.  

 

2.3 Mäns uttag av föräldraledighet och skilsmässostatistik 

Enligt Steingrimsdottir & Vardardottir (2014, s. 1) studie har även längden på pappors 

föräldraledighet en betydelse när det kommer till risken för skilsmässa eller separation. Det 

menar att en ojämn fördelning av föräldraledigheten medför en ökad risk för skilsmässa eller 

separation. Enligt studien, som är genomförd på Island, och i samband med införandet av en 

extra öronmärkt pappamånad, kunde det, enligt Steingrimsdottir & Vardardottir (2014, s. 

13,14 ), konstateras att pappors ökade uttag av föräldraledighet hade en inverkan på 

sannolikheten för att par höll ihop det första året efter barnets födelse. De menar att mäns 

ökade deltagande i barnomsorgen, som pappornas längre uttag av föräldraledighet förväntas 

medföra, är anledningen till den minskade risken för skilsmässa eller separation det första året 

efter barnets födelse. Vidare visar Steingrimsdottir & Vardardottir (2014, s. 11-14 ) på att 

öronmärkta pappamånader som familjepolitisk reform är en framgångsrik reform när det 

kommer till att öka pappors uttag av föräldraledighet, minska lönegapet mellan kvinnor och 

män och därmed även bidra till ökad jämställdhet. Vilket också understöttas utifrån siffror 

från försäkringskassan (2016), som visar hur mäns uttag av föräldraledighet ökat i samband 

med införandet av öronmärkta pappamånader. Det bör dock hållas i åtanke att det positiva 

resultatet från Steingrimsdottir & Vardardottirs (2014 s. 1) studie, utifrån sitt syfte, uppnåddes 

i en ett annat land och därmed i en annan politiskt kontext.  

 

Mer indirekt menar även Steingrimsdottir & Vardardottir (2014, s. 13) att den extra tillförda 

öronmärkta pappamånad, till de redan existerande sex månaderna som fanns tillgängliga för 

föräldraledighet, bidrar till att se till barnets bästa då den medför att barn i större utsträckning 

växer upp med båda föräldrarna. Just ideer kring barnets bästa, och hur dessa ter sig påverka 

resonemanget kring fördelningen av föräldraledigheten, är något som kommer fortsätta 

omhandlas i rubriken närmast nedunder. 
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2.4. Idéer om barnets bästa 

Enligt Alsarve & Boye (2012, s. 112,113) lyfts ideer kring barnets bästa ofta när det kommer 

till hur par som väntar barn resonerar kring fördelningen av föräldraledigheten. Enligt dem 

används barnets bästa som motivering till beslutet av föräldraledighet av föräldrar som 

planerar att dela lika, eller lika med flexibilitet, på föräldraledigheten, utifrån syftet att det är 

bra för barn att ha en nära relation till båda föräldrarna. Enligt Alsarve & Boye (2012, s. 112) 

är det då speciellt barnets relation till fadern som lyfts fram. Utifrån Haas & Hwang (2008, s. 

100) undersökning av förhållandet mellan pappors uttag av föräldraledighet och dess inverkan 

på deras deltagande i barnomsorgen och relationen till barnet, visade det sig dock att just 

längden på pappors uttag av föräldraledighet inte verkar ha någon inverkan när pappors själva 

fick skatta hur pass emotionellt nära de kände sig sina barn. Däremot visade sig pappors 

inställning till just barnomsorg ha en inverkan på hur pass nära pappors ansåg sig stå sina 

barn. Haas & Hwang (2008, s. 101) fann nämligen att pappor som hade en positiv inställning 

till barnomsorg i större utsträckning även angav att de kände sig emotionellt nära sina barn. 

Alsarve & Boye (2012, s. 112) visar även på hur argumentet barnets bästa används av par där 

kvinnan är den som tar ut en större del av ledigheten, i form av en längre sammanhängande 

ledighet den första delen av föräldraledigheten. I de fallen är det barnets möjlighet att amma, 

och barnets behov av just mamman under den första tiden, som lyfts som den viktiga 

anledningen till fördelningen av föräldraledigheten.  

 

Även Bekkengen (2002, s. 188) menar att barnets bästa är något som kan ses som mycket 

centralt när det kommer till kvinnor och mäns fördelning av föräldraledigheten. Hon uttrycker 

till och med att ideer kring barnets bästa är så pass vedertaget när det kommer till 

fördelningen av föräldraledigheten att hon benämner det som en diskurs. En diskurs som hon 

även menar sätter stor press på kvinnor som föräldrar. Enligt Bekkengen (2002, s. 188) kan 

det utifrån föräldrars resonemang urskiljas att barnets bästa är att få stanna hemma så länge 

som möjligt. Tanken att barnets plats är i hemmet medför att föräldraledigheten planeras 

utifrån att barnets ska få vara hemma så länge som möjligt och inte ska behöva vara för långa 

dagar på dagis. Enligt Bekkengen (2002, s. 188) ställer sig både män och kvinnor bakom 

resonemanget, men eftersom det är kvinnan som anses vara den huvudansvariga föräldern, 

blir det även kvinnans ansvar att det omsätts i praktiken. Därmed, menar hon att iden kring 

barnets bästa, och att det innebär att barnet ska få vara hemma så länge som möjligt, ligger 

bakom kvinnornas långa föräldraledighet och det faktum att många kvinnor övergår till deltid 

efter föräldraledigheten.  
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2.5 Föräldraskap på olika villkor 

Enligt Bekkengen (2002, s. 187,188) innebär föräldraskapet olika villkor för kvinnor och 

män. Hon menar att kvinnan, oavsett om hon valt det eller inte, utifrån förväntningar ses som 

den huvudansvarige föräldern medan mannen kan välja nivå på engagemanget. Detta menar 

Bekkengen (2002, s. 187) beror på kvinnors till synes frivilliga och aktiva ansvarstagande för 

barnomsorgen och det omkringliggande. Vidare menar hon att detta fenomen blir tydligt när 

mannens nivå är hög. Som exempel använder hon hur pappor som går på kontroller på 

barnavårdscentralen bemöts med uppskattning. Kvinnas självklara roll som den 

huvudansvarige föräldern och mannens möjlighet att välja nivå på engagemanget kommer 

även till uttryck i Alsarve & Boyes (2012, s. 114,115) studie rörande beslut om 

föräldraledighet. När det kommer till beslutet att dela lika på föräldraledigheten beskriver de 

valet utifrån ett par som berättar om valet att dela på föräldraledigheten. Alsarve & Boye 

(2012, s. 114,115) beskriver hur beslutet att dela lika på föräldraledigheten bygger på 

mannens vilja att vara en delaktig förälder medan det hos kvinnan i paret beskriver valet 

utifrån att det finns en rädsla inför att bli den som intager en form av projektledarroll när det 

kommer till föräldraledigheten. Alsarve & Boye (2012, s. 114,115) återger hur kvinnan i paret 

beskriver hur hon redan innan barnets födsel resonerar kring hur hon redan nu bävar inför att 

vara den som ska se till at barnet får frukt och torra galonbyxor med sig på dagis. Det är i 

detta fall framförallt tiden efter föräldraledigheten, där båda föräldrarna återgått till arbetet, 

som det syftas på, även om tiden för föräldraledigheten även åsyftas. Alsarve & Boye (2012, 

s. 114) menar att detta tyder på att det finns en medvetenhet och en föreställning om att det 

tenderar att ske en mer traditionell könsuppdelning efter barnets ankomst. Tanken att en jämn 

fördelad föräldraledighet ska minska risken för att kvinnan ska behöva ta huvudansvaret i 

föräldraskapet, och därmed inta en form av projektledarroll, när båda partners är tillbaka i 

arbete stöds utifrån Almqvist & Duvanders (2014, s. 23) resonemang. De menar nämligen att 

längden på pappors ledighet påverkar hur pass jämnt fördelat ansvaret över barnomsorgen är 

även efter föräldraledigheten. 

	  
2.6 Det ekonomiska argumentets legitimitet 

Enligt Alsarve & Boye (2012, s. 116,117) har ekonomin en given plats i diskussionen när det 

kommer till pars resonemang kring hur föräldraledigheten ska fördelas. De beskriver hur 

ekonomiska förutsättningar har en självklar plats när det kommer till blivande föräldrars 

resonemang kring fördelningen av ledigheten, oavsett hur de planerade att dela ledigheten 

eller om ekonomiska skäl var de som hade störst inverkan på fördelningen. En maximering av 
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hushållets sammanlagda inkomst, med andra ord, ekonomin, framhölls som det starkaste 

skälet till att den i förhållandet som skulle ta ut mer föräldraledighet var den som tjänade 

minst. Alsarve & Boye (2012, s. 117.) beskriver dock att det fanns en skillnad utifrån om det 

var kvinnan eller mannen som tjänade mest. När det var kvinnan som var den som tjänade 

mer, skiljde det endast två månader mellan mannen och kvinnans uttag av föräldraledigheten. 

Bland de par där det var mannen som tjänade mer var skillnaden i uttaget av 

föräldraledigheten mellan kvinnan och mannen betydligt större. Alsarve & Boye (2012, s. 

117) menar att det tyder på att könet, och inte endast ekonomin, har en betydelse för hur 

föräldraledigheten fördelas. Det är en teori som även Bekkengen (2002, s. 191) är enig i. 

 

Utifrån Evertssons (2016, s. 37) artikel om föräldraledighetens inverkan på män och kvinnors 

löner, kan det ekonomiska argumenten för att den part som tjänar mest ska ta minst 

föräldraledighet, ur ett kortsiktigt perspektiv, anses legitimt utifrån hur det förhåller sig i 

verkligheten. Utifrån det resultat som Evertsson (2016, s. 37) kommit fram till kan det dock ur 

ett långsiktigt perspektiv vara mer troligt att en mer jämn fördelad föräldraledighet kan vara 

med till att öka hushållets sammanlagda inkomst. Det motiveras utifrån den negativa 

utvecklingen vad gäller kvinnors löner som sker efter att de fått barn. Evertsson (2016, s. 37) 

menar att denna ökar i takt med längden på kvinnor föräldraledighet. Samtidigt som männens 

uttag av föräldraledighet i sig medför en direkt negativ inverkar på deras löneutveckling 

medan längden på ledigheten visar sig ha en mycket mindre negativ inverkan på deras 

löneutveckling. Skillnaden i den direkt negativa effekt som män och inte kvinnor upplever vid 

uttag av föräldraledighet förklaras genom att män genom sitt uttag av föräldraledighet inte i 

lika stor utsträckning anses vara den pålitliga och stabila arbetstagare utifrån deras ansvar att 

försörja hushållet och familjen ekonomiskt. Den uteblivna direkta påverkan på kvinnors 

löneutveckling i och med uttag av föräldraledighet anses i motsats bero på att det ses som mer 

eller mindre självklart. Däremot innebär längden på kvinnors föräldraledighet, i större 

utsträckning än vad som gäller för män, en mer negativ effekt vad gäller deras löneutveckling. 

 

Utifrån Alsarve & Boye (2002, s. 112,113) återfinns det bland par som planerar att dela lika 

på ledigheten resonemang där barnets bästa, i form av två likvärdiga föräldrar, anses vara av 

större vikt än en ekonomisk maximering av hushållets gemensamma ekonomiska intäkter. 



12	  
	  

3. Teoretiskt perspektiv 

3.1 Doing gender 

För att analysera den empiri som samlats in i samband med denna studie har ett 

genusperspektiv, med en huvudsaklig utgångspunkt i det teoretiska perspektivet ”doing 

gender”, använts. Inom detta perspektiv komplicerar West & Zimmerman (1987, s. 140) 

begreppet kön genom att skilja på det biologiska könet och genus, samtidigt som de menar att 

dessa två aspekter av kön, medverkar i skapandet av kön och vad som anses feminint och 

maskulint. Eftersom denna studie diskuterar hur kön skapas i relation till fördelning av bl.a. 

föräldraledighet kommer görandet av kön framför allt kopplas till moderskap och faderskap. 

West & Zimmermans (1987, s. 140) skiljer på det biologiska könet, som de menar är något 

som vi kategoriseras som utifrån våra biologiska förutsättningar och genus, som de menar är 

något som skapas utifrån prestationer. T.ex. kategoriseras vi vid födseln som flicka eller pojke 

utifrån våra biologiska förutsättningar. Utifrån denna kategorisering skapas sedan skillnader 

och det som anses som ”normalt” för respektive kön, alltså genus. Med ”doing gender” menar 

West & Zimmerman (1990, s. 137) alltså att skillnader mellan flickor och pojkar eller kvinnor 

och män, som inte grundar sig i olika biologiska förutsättningar, sedan används och motiveras 

utifrån att de är naturligt förekommande. I analysen kommer därför vissa skillnader mellan 

kvinnor och män att beaktas utifrån det biologiska könet. Vissa förgivet tagna antaganden 

utifrån kön kommer därför att göras, som att kvinnan är den, som i motsats till mannen kan 

bära, föda och amma barnet. I denna studie kommer just kvinnor och mäns görande eller inte 

görande och resonemang kring detta att användas som ett redskap för att se hur de befäster 

genus inför sig själv och andra. Det kommer även att diskuteras hur skapandet av kön sker 

genom hävdanden om skillnader som inte är biologiska eller naturligt förekommande, 

inverkar när det kommer till det resonemang som förs kring moderskap och faderskap. 

Oavsett om detta innebär att en mer traditionell syn på föräldraskap och ansvarsfördelning 

befästs, eller att det skapas en ny innebörd av feminint och maskulint, och därmed moderskap 

och faderskap, och ansvarsfördelning utifrån detta. T.ex. utifrån hur fördelningen av 

föräldraledigheten ter sig och hur ansvarsfördelningen över barnomsorg och arbetet i hemmet 

ser ut.  

 

3.2 Omgivningens medverkande i skapandet av kön 

Enligt Elvin-Nowak & Thomsson (2003, s. 19) sker görandet av kön inte hur som helst. De 

menar att görandet av kön har kopplingar till normsystem och strukturella förhållanden. 
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Utifrån normer omkring feminint och maskulint menar även West & Zimmerman (1987, s. 

142) att det finns ett incitament vad gäller återskapandet av kön, som bygger på att män och 

kvinnor som agerar utifrån vad som anses normativt när det kommer till moderskap och 

faderskap belönas med positiv respons från omgivningen. Om kvinnor och män, som i denna 

studie mångt finns med i egenskaper som mödrar och fädrar, däremot bryter mot dessa 

normer, beskriver Elvin-Nowak & Thomsson (2003, s. 23) hur det i sin tur leder till negativa 

reaktioner från omgivningen. I analysen av det material som samlats in i samband med denna 

studie kan därför de reaktioner och den respons paren beskriver att de erfarit användas som ett 

redskap. Den respons och de reaktioner som paren beskriver kring deras beslut att dela lika på 

föräldraledigheten kan ses utifrån att de uppstått i syftet att belöna och uppmuntra handlande 

som utgår från en mer normativ syn på föräldraskap eller ifrågasätta handlande som avviker 

från en mer normativ syn. Det bör dock hållas i åtanke att det kan anses rimligt att rådande 

normer och strukturella förhållanden även påverkar hur skapandet av normer ter sig. I detta 

fall kan det därför vara av vikt att nämna att skapandet av kön analyseras utifrån de normativa 

och strukturella förhållanden som råder i Sverige och dess socialdemokratiska välfärdsstat.  
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4. Metod 

4.1 Metodmässigt övervägande  

Denna studie går ut på att analysera hur par som delat lika på föräldraledigheten resonerar 

kring föräldraledighet och jämställdhet. För att kunna göra just detta det har det varit av 

intresserad av att ta reda på parens tankar, känslor och åsikter inom ämnet. Därför har det i 

denna studie använts en kvalitativ forskningsstrategi som enligt Bryman (2008, s. 46) kan 

återge just det subjektiva. Utifrån att syftet med denna studie ämnar ge en bild av hur par som 

delat lika på föräldraledigheten resonerar kring föräldraledighet och jämställdhet, har 

semistrukturerade intervjuer använts som metod. Anledningen till valet av intervjuer som 

verktyg för att samla in materialet grundades i syftet att fånga just föräldrarnas resonemang 

kring dessa ämnen. Detta anses bäst kunna göras genom intervjuer. Anledningen till valet av 

just semistrukturerade intervjuer var att det samtidigt som det skulle finnas utrymme för 

följdfrågor för att kunna följa upp ytterligare kring intressanta ämnen och infallsvinklar som 

kunde komma upp under intervjuerna, ändå behövdes någon form av förutbestämd, men 

flexibel, struktur under intervjuerna. Detta för att försäkra att ämnen som var nödvändiga att 

behandla för att kunna svara på forskningsfrågorna togs upp.  

	  
 

4.2 Metodens förtjänster och begränsningar 

När en genomför intervjuer går det inte att bortse från den så kallade intervjuareffekten som 

Bryman (2008, s. 229) tar upp. Intervjuareffekten innebär att intervjuaren alltid har en viss 

påverkan på det material som intervjuerna kommer att generera. I just detta fall finns det en 

tanke kring att närvaron av intervjuaren kan ha bidragit till att föräldrarna försökte ge en mer 

positiv bild av sig själva när det kommer till jämställdhet. Denna tanke finns eftersom 

jämställdhet på många sätt är något som uppfattas som något positivt och att en positiv 

inställning till jämställdhet på många sätt kan anses vara politiskt korrekt. Bryman (2008, s. 

229) tar upp det faktum att faktorer som intervjuarens kön, etnicitet och sociala bakgrund kan 

medverka till denna effekt. I denna studie, där intervjuaren genomförts av en kvinna, kan det 

faktumet haft en inverkan på hur de intervjuade paren, kanske framförallt männen i paren, 

valde att svara på frågorna på ett sådant sätt att deras resonemang kring föräldraledighet och 

jämställdhet framställer dem som mer positivt inställda till jämställdhet.  
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Intervjuerna som gjorts i samband med denna studie har genomförts med både mannen och 

kvinnan i paret närvarande. De frågor som ställts under intervjuerna har som utgångspunkt 

ställts till dem som par. Valet att intervjua mannen och kvinnan i paret tillsammans snarare än 

var för sig ansågs bäst kunna fånga just hur de som par resonerade kring föräldraledighet och 

jämställdhet. Vilket även studien ämnar fånga. Samtidigt fanns det en medvetenhet om att det 

kan vara en risk att intervjua mannen och kvinnan i paret samtidigt i och med att det kan ha 

påverkat hur de svarat på frågorna. Enligt Bryman (2008, s. 206) går det inte att bortse från 

det faktum att den andra partnerns närvaro vid en intervju kan påverka kvinnan och mannens 

svar. I samband med denna studie har det därför gjorts övervägande utifrån Brymans 

resonemang med utgången att denna risk för skevhet i svaren inte vägde tyngre än det faktum 

att det behövdes information om hur just par resonerar kring dessa ämnen för att kunna 

besvara studien syfte. I de fem intervjuer som genomförts i samband med denna studie har 

valet att intervjua mannen och kvinnan i paret tillsammans ibland inneburit att den ena 

partnerns åsikter, tankar och känslor kommit mer till uttryck i och med att denne varit den 

som pratat mer och tagit mer plats i samtalet. För att försöka motverka att det i en betydande 

utsträckning blev den ena partnerns åsikter, känslor och tankar som kom till uttryck framför 

den andres ställde det i sådana fall frågor för att förföra sig om vad den andra partner tänkte 

kring det som sades eller de frågor som ställdes. I vissa fall behövdes dessa åtgärder mindre 

eller inte alls i och med att ingen av de intervjuerna parterna tog märkbart mer plats i samtalet 

och bådas åsikter, tankar och känslor kom till uttryck i ungefär lika stor utsträckning. 

 

Oavsett vilken metod som används i en studie kommer det alltid att finnas både begränsningar 

och förtjänster. Ovan har de begränsningar som finns med den valda metoden diskuterats 

utifrån just denna studie. Något som däremot anses vara en förtjänst när det kommer till just 

semistrukturerade intervjuer som metodval för denna studie är att det har tillåtit att fånga just 

resonemanget kring föräldraledighet och jämställdhet. Ahrne & Eriksson-Zetterquist (2015, s. 

53) skriver att intervjuer ger en möjlighet att samla in deltagarnas normer, språkbruk och inte 

minst det som tas för givet. Eftersom det i denna studie har varit just detta som ansetts vara 

nödvändigt att ta reda på, för att kunna analysera och presentera hur de deltagande paren 

resonerar kring föräldraledighet och jämställdhet, har intervjuer varit ett mycket användbart 

verktyg vad gäller att kunna besvara syftet med studien. Utöver det har även valet att använda 

intervjuer som metod för insamlandet av det huvudsakliga materialet inneburit en möjlighet 

att röra sig mellan arbetet med analysen och insamlandet av material. Det har det även 
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inneburit en möjlighet att anpassa studien utifrån intressanta teman eller infallsvinklar som 

uppkommit under studiens genomförande. 

 

4.3 Urval 

Ahrne & Eriksson-Zetterquist (2015, s. 39) skriver att forskningsfrågan är helt avgörande för 

vilken eller vilka grupper av människor som anses intressanta att intervjua. I denna studie var 

valet rätt så självklart när det kom till vilka som var av intresse att intervjua, nämligen de 

personer som har bäst kunskap om det område avses undersökas. Utifrån syftet med denna 

studie har respondenterna i denna studie bestått av heterosexuella par som delat lika på 

föräldraledigheten. Anledningen till att endast inkludera heterosexuella par grundar sig i valet 

att använda ett genusperspektiv och det teoretiska perspektivet ”doing-gender” som 

utgångspunkt för studien. För att kunna applicera dessa teoretiska utgångspunkter, som bl.a. 

innebär hur ideer kring moderskap och faderskap skapas, har det varit nödvändigt att intervjua 

heterosexuella par. När det kommer till fördelningen av föräldraledigheten har en lika 

fördelad föräldraledighet bestämts utifrån försäkringskassans (2016) definition av en lika 

fördelad ledighet som innebär att varje förälder tar ut mellan 40 och 60 procent av dagarna. 

Därför har det, när det kom till urvalet av respondenter, varit ett kriterium att de dagar varje 

förälder de tagit ut för föräldraledighet skulle ligga mellan 40 och 60 procent av de 

sammanlagda dagarna. Eftersom det fanns en önskan att studiens resultat ska kunna anses 

tillförlitlig har det varit nödvändigt att fundera över hur det skulle gå till när det kom till att få 

tag i respondenterna till studien. Både Bryman (2008, s. 196) och Ahrne & Eriksson-

Zetterquist (2015, s. 41) nämner att snöbollsurval kan vara ett passande metod att använda sig 

av för att initialt komma i kontakt med människor som är relevanta för en studie och genom 

dessa sedan komma i kontakt med ytterligare deltagare till studien. Eftersom att denna studie 

ämnade intervjua just par som delat lika på föräldraledigheten har detta tillvägagångssätt, som 

Bryman (2008, s. 196) även beskriver som ett slags bekvämlighetsurval, använts för att 

komma i kontakt med deltagare till studien. Enligt Ahrne & Eriksson-Zetterquist (2015, s. 41) 

kan detta tillvägagångssätt bidra till att studiens material inte blir tillräckligt allsidigt beroende 

på att människor som har kontakt med varandra kan förväntas ha likande erferenheter eller 

attityder vad gäller fördelningen av föräldraledighet och betydelsen för jämställdhet. För att 

minska risken att materialet inte blir tillräckligt allsidigt har de respondenter som ingår i 

denna studie inte endast nåtts genom ett par, som vidare känner andra par. Urvalet har med 

andra ord skett i fler kanaler. Bidragande till valet av urvalsmetod har även mindre strikta 
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kraven på överförbarhet när det kommer till kvalitativa studier, jämfört med kvalitativa 

studier, vilket Bryman (2008, s. 197) beskriver, varit. Samtidigt har det även identifierats 

övervägande svårigheten i att genomföra studien inom rimlig tidsplan genom användandet av 

en annan urvalsmetod. 

 

Ahrne & Eriksson-Zetterquist (2015, s. 42) menar att intervjuer med ungefär sex till åtta 

personer ur en särskild grupp borde generera ett material som är relativt oberoende av 

personers väldigt specifika åsikter och uppfattningar. Med ett annat uttryck menar de att det 

då oftast uppstår en mättnad i materialet. En mättnad kan beskrivas som att samma svar och 

svarsmönster i intervjuer återkommer. Utifrån vad som ansett rimligt för studien storlek och 

tidsplan har målet därför varit att genomföra intervjuer med sex par. Det slutliga antalet 

intervjuer som genomförts i denna studie har dock varit fem stycken. Anledningen till att det 

inte genomförts fullt så många intervjuer som ämnades göra grundar sig i en del svårigheter 

att komma i kontakt med lämpliga respondenter utifrån studiens syfte och möjligheten att 

slutföra studien inom den tidsplan som funnits. Eftersom de frågor som ställts i intervjuerna 

omhandlar jämställdhetsbonusen fanns det en önskan om att de par som deltog i studien skulle 

ha fått barn efter 2008, då jämställdhetsbonusen infördes. På grund av samma orsaker som 

nämns gällande det något mindre antalet deltagare har även ett par som fått barn innan 2008 

ingått i studien. Frågor kring jämställdhetsbonusen har i intervjun med detta par uteslutits. 

 

4.4 Tillförlitlighet 

Utifrån att denna studie är en kvalitativ studie förs även diskussionen kring metodens 

tillförlitlighet utifrån en kvalitativ metod. Det som bland annat skiljer sig åt när det kommer 

till tillförlitlighet i kvantitativ och kvalitativ forskning är, som Bryman (2008, s. 355) och 

Lind (2014, s. 70) skriver, kravet på överförbarhet. Eftersom denna studie endast samlat 

material från en liten grupp och har fokus på det mer unika med respondenterna råder det en 

tveksamhet omkring huruvida resultatet utifrån denna studie skulle kunna överföras till en 

annan miljö. I och med valet av en kvalitativ metod, är replikerbarhet endast något som känns 

realistiskt att försöka uppnå i viss utsträckning. T.ex. inom Sverige. Däremot finns det andra 

kriterier som har känts desto viktigare för att uppnå tillförlitlighet vad gäller denna studie. För 

att försöka uppnå tillförlitlighet vad gäller denna studie har det tagits utgångspunkt i de 

forskningsetiska principer som Bryman (2008, s. 131) tar upp. I kvalitativ forskning beskriver 

Lind (2014, s. 122) hur forskaren, oavsett hur denne bär sig åt, påverkar materialet utifrån att 



18	  
	  

denne har en subjektiv relation till materialet. För att försöka säkerställa att personliga 

värderingar utelämnas, i så stor utsträckning som möjligt, och inte kommer till uttryck i 

utförandet eller resultatet av denna studie, har en erfaren handledare granskat dess material 

under tiden som studien pågår. För att kunna få en insikt i vilka områden som omhandlats 

under intervjuerna och frågor som ställts finns den intervjuguide som intervjuerna utgått från 

bifogade längst bak i denna studie, se Bilaga 1. 

 

Som tidigare nämnt under rubriken förtjänster och begränsningar har det även funnits 

funderat kring huruvida det finns en risk för att respondenterna inom denna studie har 

anpassat sina svar med syftet att framställa sig själv som mer jämställda jämfört med hur det 

förhåller sig i verkligheten. För att minska risken för att påverka parens svar, och uppnå 

tillförlitlighet, har det funnits en medvetenhet om att presentera studien och ställa frågor på ett 

icke värderande sätt. Det har dock inte skett på bekostnad av att vara ärlig med studiens syfte. 

 

4.5 Analys 

För att bearbeta det materialet som denna studie genererat har tematisk analys använts. 

Bryman (2008, s. 528-530) tar upp tematisk analys som ett av de vanligaste angreppssätten 

när det kommer till att analysera material från kvalitativ forskning. Intervjuerna som 

genomförts har spelats in med parens godkännande. Efterhand som intervjuerna skett har 

dessa avlyssnats, transkriberats och kodats för att identifiera teman och subteman. Utifrån 

dessa har det sedan skapats en matris som, vilket även Bryman (2008, s. 528-530) föreslår. I 

denna matris har materialet från intervjuerna organiserar under de olika teman och subteman. 

Detta tillvägagångssätt har varit en redskap i att förvandla det inspelade materialet till ett mer 

hanterbart material inför analysen. Detta material har sedan genomarbetats i utifrån det 

teoretiska perspektivet doing gender och tidigare forskning för att forma analysen. Innan 

intervjuerna fanns det med utgångspunkt i tidigare forskning på området en förväntan om 

vilka teman som skulle kunna identifierats. Samtidigt som några av dessa på förhand 

förväntade teman, som ekonomi, amning och anknytning till barnet, kunde urskiljas, kunde 

även andra teman som barnets bästa identifieras.  

 

4.6 Etiska överväganden  

Det har inte funnits några etiska utmaningar med utförandet av denna studie. För att säkra 

deltagarnas frivillighet, integritet, anonymitet och säkra konfidentialiteten har studien, som 
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tidigare nämnt, dock utgått från de forskningsetiska principer som Bryman (2008, s. 131) tar 

upp. Principerna, som utgörs av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet, finns enligt Bryman (2008, s. 132) till för att personers deltagande i 

forskning inte på något sätt ska leda till några men eller någon form av skada. Som en del i 

arbetet med att se till att deltagarna i studie inte på något upplever några negativa 

konsekvenser med deras deltagande, har informationskravet som Bryman (2008, s. 131) tar 

upp efterföljts i arbetet med att hitta deltagare till studien. Prospektiva deltagare till studien 

har informerats om att deras deltagande i studien är frivilligt och att de har rätt att ångra sitt 

deltagande när som helst under studiens gång. Utifrån informationskravet som Bryman tar 

upp (2008, s. 131), är det viktigt att deltagarna i en studie ska informeras om syftet med 

studien och hur denna kommer att gå till. Därför har deltagarna, innan intervjuerna ägt rum, 

blivit informerade om studiens och dess syfte och att intervjuerna spelas in med deras 

godkännande. Lind (2014, s. 128) tar upp att inspelning av intervjuer endast får ske med 

deltagarnas godkännande. Utifrån konfidentialitetskravet som Bryman (2008, s. 133) tar upp 

har det inspelade materialet som intervjuerna genererat spelats in på en telefon som endast 

använts i det syftet. En aspekt av konfidentialiteten handlar om hur den information som tas 

fram under studien hanteras och förvaras. Den telefon som intervjuerna spelats in med har 

därför förvarats på ett sådant sätt och ställe som gör att endast behörig har tillgång till den. 

Utifrån nyttjandekravet som Bryman (2008, s. 132) tar upp har informationen som samlats in i 

samband med denna studie endast använts i det syfte som studien ämnar och inget annat.  
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5. Analys 
 

5.1 Ett medvetet val 

Genom de intervjuer som genomförts har det blivit tydligt att nästan de intervjuade paren 

delat lika på föräldraledigheten utifrån ett medvetet val snarare än tillfälligheter. De flesta par 

uttrycker att det finns en medveten önskan om att ändra traditionella ideal och ideer kring 

moderskap och faderskap, där kvinnan är den som har det huvudsakliga ansvaret över 

barnomsorgen och därmed även tar ut mesta delen av föräldraledigheten. Enligt Alsarve & 

Boye (2012, s. 113) kan föreställningar om jämställdhet särskilt knytas till par som planerar 

att dela lika, eller nästan lika, på föräldraledigheten. Utifrån blivande föräldrars resonemang 

kring föräldraledighet kunde de urskilja att fördelningen av denna ansågs viktig för att skapa 

en jämställd parrelation. Det stödjer det resultat som har framkommit även i denna studie. 

Även om de intervjuade paren inte beskriver att beslutet om att dela föräldraledigheten lika 

ensamt grundat sig i denna önskan, går det utifrån parens resonemang kring anledningen till 

uppdelningen av ledigheten att urskilja ett flertal resonemang som kan kopplas till just 

jämställdhet. Medan några av paren kopplar jämställdhet till lika mycket tid med barnet, och 

en möjlighet att knyta an till barnet resonerar andra utifrån att jämställdhet innebär att inte få 

sämre möjligheter än sin partner när det kommer till karriären. Det sistnämnda resonemanget 

är något som känns igen utifrån Evertssons (2016, s 37) studie som visar att en mer jämn 

fördelning av föräldraledigheten påverkar framförallt kvinnans position karriärmässigt medan 

männen inte påverkas nämnvärt negativt om de tar ut en längre ledighet jämfört med att ta ut 

en kortare ledighet.  

 

Det går även att utläsa att ett flertal av paren menar en att en lika fördelad föräldraledighet 

rent praktiskt gör det mycket lättare att uppnå jämställdhet både i en parrelation och i 

samhället i stort. Bl.a. nämner flera par att det faktum att de delat lika på föräldraledigheten 

gjort att de har en stor förståelse för den andra förälderns situation. Något som de anser att de 

kanske inte hade haft på samma sätt om t.ex. den ena föräldern skulle varit föräldraledig en 

kort tid eller inte alls. Ett av paren nämner även att en jämn fördelad ledighet har gjort det 

lättare för dem att rent praktiskt leva upp till deras önskan om att kunna föra vidare en 

inställning till deras barn som innebär att det inte finns något man inte kan göra bara för att 

man är man eller kvinna. De beskriver hur det skulle ha varit svårare för dem att leva upp till 

just detta rent praktiskt om de t.ex. hade fördelat ledigheten enligt mer traditionella normer, 
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då det troligtvis hade inneburit en mer traditionell uppdelning av ansvarsområden. På så sätt 

kan det utifrån paren resonemang ses det finns en önskan kring att skapa kön på ett mer icke 

traditionellt sätt där både kvinnor och män kan göra allt blir lättare att genomföra genom en 

jämn fördelad föräldraledighet. Önskan i sig om att skapa kön utifrån ett tänk att det inte finns 

något en som kvinna eller man inte kan göra utifrån den könskategori en tillhör blir svår att 

genomföra i praktiken vid en mer ojämn fördelning av föräldraledigheten. Då fördelningen av 

föräldraledigheten i sig och inte minst innebörden av denna, som enligt Haas & Hwang (2008, 

s. 97) även påverkar arbetsfördelning vad gäller barnomsorg, innebär att kön skapas utifrån 

prestationen och inte utifrån den önskan som kanske finns där. 

 

5.2 Likvärdiga föräldrar och anknytning till barnet 

Något som kunnat utläsas utifrån intervjuerna med par som delat lika på föräldraledigheten är 

att det är viktigt för dem att vara likvärdiga som föräldrar. Bland annat nämner tre av paren att 

de valt att dela lika på föräldraledigheten för att de vill vara likvärdiga som föräldrar. Det 

förklaras vidare av ett av paren utifrån att de sett hur det ser ut bland andra par vad gäller 

föräldraskapet och att de inte vill ha det på samma sätt.  

 

Respondent man:     -Ja men blir ju oftast att det blir mamman som blir nummer ett liksom 

         Och det, det var väl vårt mål att vi skulle satsa på att vi båda skulle va 

nummer ett liksom. 

Respondent kvinna: -Men liksom, det tänker jag att det gäller genom allt, alltså både såhär 

känslomässigt men också praktiskt liksom åh, jag vet inte, packa 

väskor och hålla koll på gympapåsar och så. Det vet vi ju inte än hur 

det blir liksom men att, att det verkligen, a men att båda är lika mycket 

föräldrar så. Att båda har lika mycket ansvar. Annars så tycker jag 

man ser många, att det är, att det är mammorna som är föräldrar 

liksom och papporna åker med på någon form av bananskal eller är 

någon sån här rolig typ i bakgrunden men inte är en förälder och lita 

på på samma sätt liksom. Och det… 

Respondent man:     -Det var ju det vi såg mycket av innan vi fick barn. 

Respondent kvinna: -Ja 

Respondent man:     -Och de var ju det vi inte ville att det skulle bli liksom. 
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Utifrån ovanstående utdrag kan det urskiljas att syftet med att dela lika på föräldraledigheten 

bland annat är att mannen och kvinnan ska vara likvärdiga i sitt föräldraskap både 

känslomässigt men även när det kommer till mer praktiska åtaganden som att packa väskor i 

framtiden. Det tyder på att det bl.a. finns en medvetenhet omkring att fördelningen av 

föräldraledigheten spelar in hur ansvarsfördelningen över barn och hem ter sig även efter 

föräldraledigheten.  

Almqvist & Duvander (2014, s. 23) menar även att längden på pappors uttag spelar in när det 

kommer till hur fördelningen av arbetet i hemmet och barnomsorg förhåller sig efter 

föräldraledigheten. Enligt dem är ansvarsfördelningen bland par där pappor tog längre 

ledigheten mer jämnt fördelad även efter ledigheten. Utifrån parets resonemang kan det 

utläsas att de tänker att en jämn fördelad föräldraledighet leder till en mer jämlik 

ansvarsfördelning både under och efter ledigheten. Samtidigt som det utifrån ovanstående 

utdrag kan utläsas att det finns en medvetenhet kring hur uppdelningen av föräldraledigheten 

även påverkar ansvarsfördelningen både under och efter föräldraledigheten kan det även ses 

att det finns ett förgivet tagande om att mamman är den som blir den primära omsorgsgivaren, 

får en närmare anknytning till barnet och mer ansvar över de praktiska åtaganden det innebär 

att vara förälder. Det skulle som tidigare nämnt kunna förklaras utifrån att paret utgått från 

hur det sett ut bland par i deras omgivning. Samtidigt känns det igen i Alsarve & Boye (2012, 

s. 114,115) beskrivning hur beslutet att dela lika på föräldraledigheten bygger på mannens 

vilja att vara en delaktig förälder medan kvinnan i paret beskriver valet utifrån att det finns en 

rädsla inför att bli den som intager en form av projektledarroll när det kommer till 

föräldraledigheten. Det kan även kopplas till Bekkengen (2002, s. 187,188) resonemang kring 

kvinnor och mäns olika förutsättningar när det kommer till föräldraskapet. Hon menar att 

kvinnan, oavsett om hon valt det eller inte, utifrån förväntningar ses som den huvudansvarige 

föräldern medan mannen kan välja nivå på engagemanget. Det är ett exempel på hur 

föräldraskapet utifrån mer traditionella ideer, utan att det är kopplat till olika biologiska 

försättningar, görs till kvinnans primära åtagande. 

 

Något som även kan ses utifrån ovanstående utdrag och som framhölls av flera par var att 

båda parternas anknytning till barnet framhölls som viktigt när det kom till ett likvärdigt 

föräldraskap.  Bland dessa par var det dock framförallt pappans anknytning till barnet som 

framhölls. Även här kan det ses hur kön omtalas utifrån mer traditionella ideer kring 

moderskap och faderskap genom parens resonemang. Detta genom att kvinnans roll som den 

primära föräldern omtalas även här, utan att det kopplas till biologiska förutsättningar. Även 
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här blir det så, precis som Bekkengen skriver (2002, s. 187,188) att kvinnan ses som den 

huvudansvarige föräldern i enligt mer traditionella ideal, medan mannen omtalas utifrån att 

han kan välja sin nivå på engagemang. Medan kvinnas engagemang, och därmed även 

anknytningen till barnet, tas för given. Samtidigt beskriver just Haas & Hwang hur pappors 

inställning till barnomsorg, snarare än längden på föräldraledigheten, har en inverkan när det 

kommer till hur pass emotionellt nära pappor kände sig till sina barn. 

På så sätt kan även det faktum att det är just pappornas anknytning till barnet som lyfts tyda 

på en positiv inställning till just barnomsorg och därmed även vara en bidragande faktor till 

att flera av de intervjuade fädrarna anser sig ha en nära anknytning till barnen. Därmed är 

samtidigt beslutet att dela lika på föräldraledigheten och männens anknytning till barnet med 

till att skapa kön enligt nya definitioner av vad som är maskulint. Paren som beskrivs ovan är 

därmed även samtidigt medverkande i att skapa kön utifrån en jämställdhetsdiskurs och en 

barnorienterad maskulinitet. 

 

5.3 Motsägelsefullt kring en jämn uppdelning 

Utifrån det som diskuteras ovan kan det tyda på att mer medvetna val kring föräldraledigheten 

motiveras utifrån en jämställdhetsdiskurs och en vilja att ändra mer traditionella könsroller. 

Samtidigt som det även existerar tankar och föreställningar som kan hänföras till mer 

traditionella ideer kring föräldraskapet. När de intervjuade paren resonerade kring deras val 

att dela lika på föräldraledigheten användes ord som självklart och naturligt för att beskriva 

deras val att dela lika på föräldraledigheten. Ett par beskriver fördelningen av 

föräldraledigheten enligt följande ”-För oss fanns det som inget annat alternativ än att dela 

lika på föräldraledigheten”. Det stämmer överens med Alsarve & Boye (2012, s. 113) 

resonemang kring att föreställningar om jämställdhet särskilt kan knytas till par som planerar 

att dela lika, eller nästan lika, på föräldraledigheten. Något som är intressant och som 

framkom vid analysen av materialet var dock att ett av paren, som använde sig av just 

uttrycken självklart och naturligt när de beskrev sitt val att dela lika på ledigheten, hade en 

motsägelsefull retorik när de resonerade kring uppdelningen av ledigheten. Något som 

kvinnan i paret sa när hon resonerade kring uppdelningen av föräldraledigheten, och vad det 

hade inneburit, tyder på att hon har en uppfattning av föräldraledigheten tillhör kvinnan.  

 

Respondent man:     -Vi hade väl helt från början en tanke om att vi skulle ha en ganska    

jämnt fördelad föräldraledighet. 
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Respondent kvinna: -Ja, ja men man vill ju någonstans, det är ju en jättekul tid den där första 

tiden och jag ville inte vara så egoistisk att jag inte skulle dela med mig 

av den, det var väl mer det tänker jag. Att det var någonstans ett 

självklart val att det skulle vara delat liksom. 

 

Genom att hon pratar om att dela med sig går det att utläsa att det, troligtvis omedvetet, finns 

en uppfattning om att det, enligt mer traditionella föreställningar om moderskap, är kvinnans 

ansvar att ta hand om barnet den första tiden. Vilket även kan ses i Bekkengens (2002, s.187) 

studie kring föräldraledighet. Samtidigt som det utifrån parets resonemang tyder på att de tagit 

ett medvetet val om att dela lika på föräldraledigheten innebär det alltså inte att det kan inte 

finnas omedvetna föreställningar om en mer traditionell syn när det kommer till föräldraskap. 

Dessa ideer kring föräldraskapet utifrån en mer traditionell diskurs och en 

jämställdhetsdiskurs verkar alltså existera samtidigt bland par som delat lika på 

föräldraledigheten.  

 

Det motsägelsefulla när det kommer till inställningen kring en jämn fördelat föräldraledighet 

känns även igen i det ett av paren berättar att de upplevde i kontakten med 

barnavårdscentralen. I samband med graviditeten och föräldraskap upplevde de att 

barnavårdscentralen och personalen som de var i kontakt med både inför och efter födsel av 

deras barn reagerade mycket positivt på deras beslut att dela lika på föräldraledigheten. När 

mannen i paret tog med barnet på ett återbesök på barnavårdscentralen ca en månad efter 

barnets födsel berättar de däremot att det positiva bemötandet bytts ut mot ett mer tveksamt 

bemötande. På barnavårdscentralen berättar han hur han möts av en häpen barnmorska som 

undrar var mamman till barnet är. Även om en rimlig förklaring till barnmorskans reaktion 

skulle kunna förklaras utifrån att det statistiskt sätt enligt försäkringskassan (2016) är 

betydligt mycket vanligare att kvinnan är den som är föräldraledig den första tiden efter 

barnets födsel, och därmed troligen i mycket större utsträckning även är den som tar med 

barnet på återbesök på barnavårdscentralen en månad efter födseln, kan det inte bortses från 

att det kan finnas andra anledningar till barnmorskans reaktion. Det blir därför av intresse att 

resonera kring sannolikheten om samma rektion hade uppstått hos barnmorskan om mamman 

var den som tog barnet på återbesöket. Alltså om det hade efterfrågats var pappan till barnet 

var. Utifrån Bekkengen (2002, s. 187,188) teori finns det en förväntan och antagelse om att 

kvinnan är den som har det primära ansvaret när det kommer till omsorg och ansvar för 

barnet. Det finns alltså en anledning att tro att barnmorskans reaktion tyder på och stödjer 
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resonemanget att det finns en förväntan, om än medveten eller omedveten, i detta fall även 

inom vården, att mamman är den som har det primära ansvaret när det kommer till omsorg 

och omhändertagandet av barnet den första tiden efter barnets födsel. Det visar hur skapandet 

av kön genom fördelningen av föräldraledigheten utifrån ett jämställdhetstänk får positivt 

bekräftelse samtidigt som det även existerar mer skeptiska reaktioner till skapandet av kön 

utifrån detta tänk. I detta fall skulle den starka jämställdhetsdiskurs som Lundqvist & Roman 

(2009, s. 111) menar på råder i Sverige kunna förklara det positiva bemötandet paret beskriver 

att de huvudsakligen upplevt vid kontakten med barnavårdscentralen. Det verkade alltså som 

att barnavårdscentralen i enlighet med utformningen av föräldraledigheten och de uttalade 

mål kring ett mer ett jämställt uttag av föräldraledigheten var positiva till en jämn fördelning 

av föräldraledigheten. I alla fall vad gäller en jämn fördelning av föräldraledigheten som ett 

mer strukturellt och uttalat mål. När detta sätt att skapa kön på utifrån ett jämställdhetstänk 

tog sig uttryck i vardagen i och med att pappa var den som tog med barnet på en kontroll cirka 

en månad efter födseln uppstod en, om än omedveten, reaktion som kan förklaras utifrån att 

det bröt mot rådande normer kring moderskap och faderskap. 

 

5.4 Amning och olika biologiska förutsättningar 

Något som framkom genom intervjuerna var att amningen, vare sig paren hade ammat eller 

inte, påverkade hur uppdelningen av föräldraledigheten sett ut. Ett av paren där kvinnan hade 

ammat berättade att de haft en önskan om att dela föräldraledigheten lika under hela tiden för 

föräldraledigheten genom att vara hemma olika dagar under veckan och under olika tider på 

dagarna. De beskrev hur just amningen var en faktor som gjorde att de inte kunde dela 

ledigheten helt lika under den första tiden. Detta kan ses som ett exempel på hur olika 

biologiska förutsättningar spelar in när det kommer till fördelningen av ledigheten. Biologiska 

förutsättningar som gjorde att deras önskan om att dela ledigheten mindre traditionellt, i den 

bemärkelsen att mamman inte skulle vara den var hemma första tiden med barnet, inte kunde 

genomföras. Bland resten av paren där kvinnan ammande beskrev de att amningen av 

praktiska skäl hade fått styra hur de delade ledigheten utefter vad som rent praktiskt var 

lättare. Vilket alla ansåg innebar att kvinnan var den som var hemma den första tiden av 

föräldraledigheten medan mannen tog den senare delen av ledigheten. Enligt deras 

beskrivelser fanns det utifrån bl.a. arbetsmässiga skäl helt enkelt inget annat sätt att dela upp 

ledigheten på och därför inte riktigt funderat så mycket över hur fördelningen annars skulle 

kunnat se ut. Även i dessa fall kan det ses hur olika biologiska förutsättningar medverkar till 



26	  
	  

hur fördelningen av föräldraledigheten går till och ter sig. Samtidigt som mammans förmåga 

att amma grundar sig i biologiska förutsättningar som är naturligt förekommande visar ett 

pars berättelse omkring just fördelning av föräldraledigheten hur amningen som biologisk 

förutsättning används för att befästa mammans roll som den primärt ansvariga föräldern för 

barnet första tiden, trots att hon inte ammar. Även utifrån Bekkengen (2002, s. 187,188) 

studie kring föräldraledighet finns det en mycket stark förväntan och antagelse om att kvinnan 

är den som har det primära ansvaret när det kommer till omsorg och ansvar för barnet den 

första tiden. Ett par där kvinnan inte ammade beskriver hur hennes återgående till arbete efter 

en månads föräldraledighet väckte stor uppmärksamhet bland kollegor, och framförallt 

kvinnliga kollegor. Kvinnan i paret berättar om hur hon bemöttes med uttalanden omkring att 

hon var en ”dålig mamma” och ”-ett litet barn behöver sin mamma” och med uppmanande om 

att hon kommer ångra sig, ”-som om jag inte visste mitt eget bästa.”. Samtidigt återger paret 

hur mannen i paret som var hemma med sitt barn från en månads ålder och sex månader 

framöver sågs som ”-var en förebild för andra män” och med beröm kring hur duktig han var. 

Eftersom paret då arbetade på samma arbetsplats berättar de om hur dessa vilt skilda åsikter 

kom från samma kollegor. Det tyder på att mannens agerande utifrån en jämställdhetsdiskurs 

där han, genom att vara föräldraledig den första tiden under barnets liv gjorde kön på icke 

traditionellt vis, var mer accepterat. Samtidigt som kvinnas återgående i arbetet, som även det 

kan ses utifrån en jämställdhetsdiskurs och vilket innebar att hon gjorde kön på ett sätt som 

bryter mot mer traditionella normer kring moderskap, bemöttes mindre positivt. 

 

5.5 Ekonomins plats i resonemanget 

Enligt Alsarve & Boye (2012, s. 116,117) har ekonomin en given plats i diskussionen när det 

kommer till pars resonemang kring hur föräldraledigheten ska fördelas. Vanligtvis menar de 

att diskussionen kring ekonomi, när det kommer till fördelning av föräldraledighet, lyfts 

utifrån syftet att maximera hushållets sammanlagda inkomster. Under de intervjuer som 

gjordes i denna studie lyste det ekonomiska resonemanget lite med sin frånvaro i den 

bemärkelsen att det i mycket liten utsträckning, gentemot vad som beskrivs i bland annat 

Alsarve & Boyes (2012, s. 116,117) studie, var något som nämndes utifrån det resonemang 

som fördes kring fördelningen av föräldraledigheten och jämställdhet. Just därför ansågs det 

ändå att vara av intresse att ta reda på hur föräldrar som delat föräldraledigheten lika resonerar 

kring ekonomi och fördelning av föräldraledighet. Utifrån det syftet ställdes det mer direkt 

frågor kring just ekonomi får att kunna ta med just den aspekten i analysen. Utifrån det 



27	  
	  

resonemang som följde blev det rätt så tydligt att ekonomi i den bemärkelsen av en 

maximering av den gemensamma hushållskassan inte var det som prioriterades när det kom 

till hur fördelningen av föräldraledigheten. Ett av paren beskrev det enligt följande: ”-Alltså 

en jämn fördelning av ledigheten är nog inte bäst ur en ekonomisk synvinkel, men alltså vi 

prioriterar ju annat som möjligheten att vi båda kan vara hemma med vår dotter istället”. Ett 

annat par beskrev hur de i motsats till andra par som blivit föräldrar inte valde att köpa hus 

eller bil eller äta ute för att kunna vara hemma båda två med sitt barn. Utifrån deras 

resonemang går det att utläsa att de anser att en jämn fördelad ledighet är viktigare än en 

maximerad inkomst till hushållet. Även Alsarve & Boye (2002, s. 112,113) fann att det bland 

par som planerar att dela lika på ledigheten resonemang där barnets bästa, i form av två 

likvärdiga föräldrar, anses vara av större vikt än en ekonomisk maximering av hushållets 

gemensamma ekonomiska intäkter.  

 

Ytterligare något som saknades lite, när det kom till det resonemang som paren förde mer fritt 

utifrån frågan kring vilka faktor som hade inverkat på hur de valt att fördela 

föräldraledigheten, var jämställdhetsbonusen. Även om försäkringskassan (2016) illustrerar 

jämställdhetsbonusen i stort sett uteblivna resultat fanns den ändå en liten förväntan om att de 

få par som hade använt sig av bonusen skulle kunna tänkas nämna den när det kom till vilka 

faktorer som spelat in vad gäller fördelningen av föräldraledigheten. Det blir dock viktigt här 

att påminna om att ett av de fem intervjuade paren inte fått barn inom den tidsperiod då det 

var möjligt att nyttja jämställdhetsbonusen. Även här var det inte förrän mer precisa frågor 

kring jämställdhetsbonusen och evt. vetenskap kring hur den fungerade, och dess inverkan på 

beslutet att dela lika på föräldraledigheten ställdes som den tog plats i resonemanget. Av de 

fyra par som delat lika på föräldraledigheten och fått bonusen utbetald var det två stycken 

som inte visste att den existerade förrän pengarna kom in på kontot. Ett av paren som fick 

bonusen utbetald berättar hur de blev medvetna om jämställdhetsbonusen först efter att den 

betalats ut. 

 

Respondent man:  ”-Helt plötsligt fick vi en massa pengar extrapengar som jag inte             

fattade vart de kom ifrån utbetalda till mitt konto.” 

Respondent kvinna:  ”Ja, jag tror vi funderade i flera månader vart dom dära 

extrapengarna kom ifrån innan vi kom på att det måste vara    

jämställdhetsbonusen!” 
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På ett sätt kan det faktum att hälften av paren som faktiskt var berättigade till bonusen inte ens 

visste om att den existerade kanske spegla den uteblivna effekten som försäkringskassan 

(2016) illustrerar. De andra två paren som hade fått jämställdhetsbonusen utbetald uttryckte 

att de tyckte att det var ett bra incitament för att få föräldrar att dela mer lika på 

föräldraledigheten även om de beskrev att de hade delat lika på föräldraledigheten oavsett om 

bonusen hade existerat eller inte.  
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6. Avslutande diskussion  
 

Genom de intervjuer som genomförts med par som delat lika på föräldraledigheten och den 

analys som har genomförts utifrån det insamlade materialet har det kunnat urskiljas en 

jämställdhetsdiskurs parallellt med mer traditionella ideer kring föräldraskap, varifrån parens 

resonerande kring föräldraledighet och jämställdhet verkar utgå från. Det verkar som att den 

jämställdhetsdiskurs som Lundqvist & Roman (2008, s. 225) identifierar ligger till grund för 

parens beslut om att dela lika på föräldraledigheten och det resonemang som förs kring det. 

Utifrån denna diskurs och tankar kring jämställdhet verkar båda föräldrarnas anknytning till 

barnet, en mer jämn ansvarsfördelning vad gäller omsorgsarbetet och ett likvärdigt 

föräldraskap legat till grund för beslutet att dela lika på föräldraledigheten. Gemensamt för de 

beslut som verkar fattas utifrån en tanke om jämställdhet, är att dessa fattas explicit och 

utifrån en medvetenhet och en önskan om att ändra mer traditionella ideal kring moderskap 

och speciellt, faderskap. Utifrån att använda fördelningen av föräldraledigheten och vad det 

innebär rent praktiskt har det även kunnat ses utifrån det teoretiska perspektivet doing gender 

att en jämnfördelning av föräldraledigheten utifrån en tanke kring jämställdhet medverkar till 

att skapa kön på ett sätt som skiljer sig från mer traditionella ideal kring moderskap och 

faderskap. Genom att använda de reaktioner som paren beskriver uppstått, i och med att de 

valt att dela lika på föräldraledigheten och därmed även skapat kön på ett sätt som skiljer sig 

från mer traditionella ideal kring föräldraskap, kan det konstateras att den motsägelsefullhet 

som finns tyder på två saker. Att det i parets omgivning och samhället i stort existerar en 

jämställdhetsdiskurs som bygger på kvinnors deltagande i arbetlivet och mannens roll som 

likvärdig förälder och ansvarig för omsorgsarbetet, samtidigt som det parallellt existerar en 

mer traditionell syn på moderskap och faderskap som innebär att kvinnan är den som har det 

primära ansvaret över omsorgsarbetet medan mannen är den som ansvarar för försörjningen 

när det kommer till föräldraledigheten.  Samtidigt verkar det vara så att mäns agerande som 

fädrar utifrån en jämställdhetsdiskurs verkar vara mer accepterat medan kvinnors agerande 

utifrån en mer jämställd ide kring moderskap inte är lika accepterat. Det kan tyckas märkligt 

att det, utifrån omgivningen bemötande, verkar mer accepterande för män att skapa kön på 

mindre traditionellt vis medan kvinnan däremot inte verkar uppleva samma möjlighet att göra 

kön ett icke traditionellt sätt. Även om det på något sätt kan tyckas att det ena föregår det 

andra, t.ex. när det kommer till kvinnans tidiga återgång till arbetsplatsen efter barnets födsel 
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och mannens tidiga föräldraledighet. Män och kvinnors olika möjligheter att göra kön på ett 

icke traditionellt vis skulle i fortsatta studier kunna vara av intresse att undersöka ytterligare. 

 

Utifrån parens resonemang kring föräldraledighet och jämställdhet verkar det som att 

jämställdhet, när det kommer till föräldraledighet, och föräldraskap i allmänhet, uppnås 

genom medvetna beslut som bygger på en förståelse kring för hur fördelningen av 

föräldraledigheten inverkar på t.ex. uppdelning av hushålls och omsorgsarbete, förutsättningar 

för anknytning till barnet och karriärmöjligheter. När par som delat lika på föräldraledigheten 

diskuterar kring jämställdhet är det just utifrån tiden med barnet, möjligheten att knyta an till 

barnet och likvärdigt föräldraskap och möjligheter till karriär som de anser är jämställdhet när 

det kommer till föräldraledighet. Samtidigt som det, mer omedvetet, finns förväntningar som 

verkar utgå från mer traditionella ideer kring moderskap och faderskap. Det visar att vi inte är 

frikopplade från det samhälle vi lever i och de strukturer och normer som råder. Dessa två 

diskurser verkar, trots de skillnader som finns mellan dem, existera parallellt med varandra, 

och det speglas i parens resonemang kring föräldraledighet och jämställdhet och 

omgivningens reaktioner.  Det verkar alltså som att det ska mer till än politiska reformer och 

en jämställdhetsorienterad utformning av föräldraförsäkringen för att kunna få föräldrar att 

dela mer lika på föräldraledigheten. Även om jämställdhetsdiskursen verkar vara stark utifrån 

det resonemang som par som delat lika på föräldraledigheten verkar föra, finns det en hel del 

medvetna och omedvetna föreställningar kring moderskap och faderskap som troligtvis 

kommer kräva både tid och skicklighet för att kunna ändra. Jag tror att det till stor del 

kommer krävas för att uppnå en mer jämn fördelning av föräldraledigheten och även 

jämställdhet i stort. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 
Formalia	  (om	  informationen	  ej	  finns,	  evt.	  fråga	  om	  på	  slutet)	  
	  
Namn,	  ålder,	  yrke,	  när	  barnet	  är	  fött	  och	  annat	  som	  kan	  anses	  relevant	  utifrån	  syftet.	  
	  
	  
Definiera	  jämställdhet	  när	  det	  kommer	  till	  föräldraledighet	  
	  

• Vad	  är	  era	  tankar	  kring	  jämställdhet	  när	  det	  kommer	  till	  föräldraskap?	  Som	  
förälder/	  i	  förhållande	  till	  barnomsorg	  
	  

• Hur	  skulle	  ni	  vilja	  definiera	  jämställdhet	  när	  det	  kommer	  till	  föräldraledighet?	  
	  
	  

• Tror	  ni	  att	  er	  situation	  vad	  gäller	  ansvarsfördelning	  när	  det	  kommer	  till	  barn	  och	  
hem	  skulle	  sett	  annorlunda	  ut	  om	  ni	  hade	  valt	  att	  fördela	  ledigheten	  annorlunda?	  
Under	  föräldraledigheten	  
Efter	  föräldraledigheten	  
	  

Innan	  föräldraledighet,	  under	  och	  efter	  angående	  jämställdhet.	  	  Har	  era	  erferenheter	  
ändrat	  hur	  ni	  tänker	  kring	  jämställdhet?	  

	  
	  
	  
Beslutet	  kring	  fördelningen	  av	  ledigheten	  
	  
	  

• Hur	  fördelade	  ni	  föräldraledigheten,	  vem	  var	  hemma	  när	  under	  tiden	  för	  
föräldraledighet?	  
	  

• Kan	  ni	  beskriva	  hur	  det	  gick	  till	  när	  ni	  kom	  fram	  till	  hur	  ni	  skulle	  fördela	  
föräldraledigheten?	  	  
Vem	  tog	  upp	  det?	  Hur?	  Diskussion?	  Planering?	  
	  
Uppdelning	  -‐	  %	  
Uppdelning	  -‐	  när	  under	  ledigheten	  

	  
• Fanns	  det	  några	  aspekter	  som	  påverkade	  hur	  ni	  valde	  att	  fördela	  ledigheten?	  

Vilka	  aspekter?	  
	  

• Jag	  tänker	  på	  den	  jämställdhetsbonus	  som	  infördes	  år	  2008.	  Hade	  det	  faktum	  att	  
den	  fanns	  någon	  inverkan	  på	  ert	  beslut	  att	  dela	  lika?	  	  
Visste	  ni	  om	  att	  den	  fanns?	  Hur	  fick	  ni	  kännedom	  om	  jämställdhetsbonusen?	  
Visste	  ni	  vilket	  belopp	  den	  uppgick	  till?	  

	  
• Var	  ni	  överens	  kring	  beslutet	  om	  uppdelning?	  Konflikt?	  Eniga?	  
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Både	  vad	  gäller	  %	  uppdelning	  och	  när	  under	  ledigheten	  respektive	  part	  var	  
hemma.	  	  

	  
	  
Innebörden	  av	  en	  jämn	  föräldraledighet	  	  
	  
	  

• Hur	  såg	  ansvarsfördelningen	  ut	  vad	  gäller	  barnomsorg	  och	  hem	  under	  
föräldraledigheten?	  	  

	  
• Hur	  ser	  det	  ut	  idag	  med	  ansvarsfördelning	  vad	  gäller	  barn	  och	  hem?	  	  

Har	  något	  ändrats	  efter	  föräldraledigheten?	  	  
	  

• Hur	  har	  ni	  blivit	  bemötta/	  vad	  har	  ni	  fått	  för	  reaktioner?	  När	  ni	  har	  berättat	  hur	  
ni	  har	  valt	  att	  fördela	  föräldraledigheten?	  
Jobb	  –	  kollegor	  och	  chef,	  familj/släkt,	  vänner.	  
Vad	  för	  typ	  av	  reaktioner?	  
	  

Konsekvenser	  för	  dem	  som	  par,	  förhållandet	  till	  barn,	  arbetet	  
	  
	  
	  
 


